
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 23-7-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 978 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                     Σακτικήσ  υνεδρίαςησ  12η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Τα μϋλη του Δ.Σ.  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μϋλοσ  κ.  Δημητριϊδου  Σοφύα    
2) Μϋλοσ  κ.  Καζαντζύδησ  Χαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Βαρδαλό  Ολυμπύα 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ 

      
Σασ προςκαλώ ςε τακτικό  ςυνεδρύαςη που θα γύνει ςτην  αύθουςα τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω.  ςτην  αύθουςα  
του κοινοτικού  καταςτόματοσ  Ωραιοκϊςτρου, την  28 Ιουλύου  ημϋρα Τρύτη και ώρα 19:00 μ.μ. 
για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 
1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ ϋγκριςησ  20ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "'Έργα  αποχϋτευςησ  
οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  9ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
3. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  32/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
ηλεκτρολογικού  υλικού"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 33/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
οικοδομικών  υλικών"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 34/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
εργαλεύων"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 35/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Υδραυλικϋσ  
εργαςύεσ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
7. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  36/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
μηχανολογικού  εξοπλιςμού  Ε.Ε.Λ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
8. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  37/2020 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Υπηρεςύεσ  
λειτουργύασ τησ εφαρμογόσ ύδρευςησ-αποχϋτευςησ και ενημϋρωςη του μητρώου καταναλωτών"  
ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςη. 
9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 38/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Βλϊβεσ  
δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
10. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 39/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Βλϊβεσ  
δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
11. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  αποφϊςεων  προϋδρου. 

 
                                                                                                                                   Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


